
NÁMĚTY PRO PŘEDŠKOLÁKY 

15. 3. – 19. 3.  2021 

 

o Tento týden si připomeneme hospodářská (domácí) zvířata a jejich mláďata, protože právě 

s jarem přicházejí na svět nová (narodí se). 

o Víte, která patří mezi hospodářská a proč se jim tak říká?  

Ano, jsou to ta, která chováme na statku, farmě, doma(dříve se říkalo právě hospodářství) a 

máme z nich užitek. Tedy chováme je pro něco (mléko, maso, vejce, vlna, kůže,…) 

o Zkuste najít jejich obrázky a u nich si povídat. Ukažte dětem a ptejte se: 

Které to je zvíře? (vytleskej název a urči počet slabik, na kterou hlásku začíná?) 

Kde bydlí? (chlév, kurník, stáj,..) 

Čím se živí, co má rádo? 

K čemu nám je užitečné? (tedy co nám dává?) 

 

o Teď si dáme dohromady celou zvířecí rodinu: ukažte dětem zvířátko a ať určí : 

samice x samec x mláďátko.  

(kočka x kocour x kotě, kráva x býk x tele,…) 

o Hrátky se zvířátky: 

 Jak dělá kočička? Jak dělá kravička? Pejsek, ovečka, koza, slepice,…   

A teď obráceně: Bůů – co to je? Méé, gagaga,… A postupně tak zkuste všechna zvířata. 

o Hádanky: 

Vidí myšku, hned ji chytí, očima si přitom svítí. Každý kluk i holčička, ví že je to…. (kočička) 

Obilí i zrnko máku hned si vezme do zobáku. Za to snáší vajíčka, kdopak je to.... (slepička) 

Trávu mění na mlíčko, k tomu bučí maličko. Poznali jste? Sláva! Je to totiž….. (kráva) 

Je to zvíře chrochtavé, neustále špinavé. Navíc není králem v kráse! Poznali jste? Je to … (prase) 

Víte, kdo tak nahlas štěká, kdo zloděje v noci leká, kdo uhlídá dům i ves? Ano, správně…. (pes) 

Bílý kožich chundelatý, na krku má zvonec zlatý. Z nebe nebo z kopečka přiběhla k nám (ovečka) 

o Zkuste hádanky vy: popisujte dětem zvířátko, jak vypadá (co má rádo, kde spí…) a ať hádají co 

to je? 

o Zacvičte si: ať děti napodobují chůzi zvířat, které jim řeknete (můžete přidat i lesní, vodní, 

hmyz, co vás napadne …)  

o Znáš nějakou básničku nebo písničku s domácími zvířátky? Nauč se kteroukoliv chceš (až se 

uvidíme, uděláme si mini besídku  ) 

o Vezmi 2 prázdné listy papíru: 

Na jeden kresli vajíčka (velká i malá), ať je papír plný. 

A na druhý dělej vlnky ovečce. 

o Tvoření: opět ti nechám volnou ruku v tom, že mi nakreslíš, namaluješ nebo nějak vyrobíš 

jakékoliv domácí zvířátko. Je to zcela na tvé fantazii   

o Večer před spaním (nebo kdykoliv během dne) si přečtěte nějakou pohádku o zvířátkách.  

o Nezapomeňte chodit ven na čerstvý vzduch, kdykoliv to jen bude možné. Pozorujte třeba při 

procházce, jestli někde neuvidíte domácí zvířátka. 

 



Nějaké nápady : 

 



                                                           

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hledej rozdíly 
 

 


